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Inleiding
Hoe zou het gaan met de ambitieuze MKB-ondernemers in de regio Utrecht
die we in april en mei hebben geïnterviewd met betrekking tot de Corona
crisis? Hebben zij er überhaupt nog last van? Hoe verschilt dat van andere
MKB-ondernemers in de regio? Dat waren vragen die bij ons opkwamen,
nadat we in augustus allemaal weer terug waren van een vakantie.
Wij besloten tijd te gaan besteden aan het verkrijgen van antwoorden op deze
vragen en het inzichtelijk maken van de behoeften die er op dit moment
spelen onder MKB-bedrijven in de regio Utrecht.
In een periode van 6 weken tussen eind augustus en begin oktober, zijn
uiteindelijk 40 MKB-ondernemers* 1 op 1 geïnterviewd door No Nonsancy.
Wij hebben onze interviews afgerond net voordat de tweede lockdown begon;
effecten daarvan zijn niet meegenomen in dit onderzoek.
De omvang van deze ondernemingen varieert van 10 medewerkers tot 100
medewerkers en de leeftijd van de ondernemingen varieerd van 1 jaar tot 40
jaar. Van deze 40 ondernemers hebben er 23 de afgelopen jaren een
ondernemerschapsprijs gewonnen (FD Gazelle, MKB Innovatie top 100,
Deloitte Fast 50, etc) en de MKB-bedrijven zijn actief in de volgende
branches: horeca, events, bouw, ICT, zakelijke dienstverlening, onderwijs,
persoonlijke verzorging, industrie, en energie. De meerderheid is actief in IT,
zakelijke dienstverlening of industrie. De sectoren die zwaar zijn getroffen in
deze crisis (horeca, evenementen en detailhandel) zitten beperkt in onze
onderderzoeksgroep.

* Een populatie van 40 ondernemers is niet representatief om conclusies te
trekken met een hoog betrouwbaarheidsniveau; de resultaten geven echter
wél inzichten in hoe ondernemers omgaan met wat er speelt.
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Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd op basis van een uniforme vragenlijst,
maar ook de ruimte genomen om daarbuiten informatie op te halen. De
vragen waarop wij antwoorden zochten gingen over de mate van impact van
de crisis, de keuzes die ondernemers zelf hebben genomen in relatie tot de
crisis en de mate waarin ze gebruik maken van de mogelijkheden die zijn
ontstaan.
We hebben een aantal vragen van het oorspronkelijke onderzoek aangepast
op basis van de uitkomsten van het eerdere onderzoek. We hebben ook
vragen toegevoegd omdat we geïnteresseerd waren in aanvullende zaken.

Ook hebben we tijdens het onderzoek nog beter gelet op
hoe ondernemers praten over zichzelf, hun teams en hun
bedrijf.
Antwoord geven op de vraag is 1 ding, maar hoe zitten ze er
echt in?

We hadden een aantal redenen om dit vervolgonderzoek te doen. Zo wilden
wij een duidelijker beeld krijgen rondom een aantal onderwerpen die nu meer
aandacht krijgen door de corona-uitbraak. Ook waren we geïnteresseerd of
bedrijven zich weer herstellen en wat de langere termijneffecten waren van
een aantal veranderingen. Deels om een concreter beeld te kunnen
teruggeven aan beleidsmakers, maar zeker ook om inzichten en inspiratie te
geven aan collega-ondernemers in de regio.
Tot slot waren wij zelf ook nieuwsgierig en geïnteresseerd; wij willen graag
relevant blijven voor de ondernemers die wij helpen.

4

Welke interessante inzichten hebben we
opgedaan?
1. Hoe groot is de impact van de crisis op ambitieuze ondernemers?
Tijdens het eerste onderzoek werden we positief verrast. Er was een handvol
ondernemers die ondanks de crisis hun omzet in 2020 aan het vergroten was
ten opzichte van de omzet van 2019. In het tweede onderzoek hebben we
hier nadrukkelijker naar gekeken.

Resultaten onderzoek 1 (mrt/apr 2020)
Uitzonderlijk veel impact
(omzetverlies meer dan 75%)
Uitzonderlijk veel impact (omzetverlies meer dan
75%)
10.2%

Veel impact
(omzet
Veel impact (omzet verlies meer dan
verlies meer dan50%)
50%)
14.3%

Geen impact (geen
omzeteffect, gaat zelfs wellicht
Geen impact (geen omzeteffect, gaat zelfs wellicht
beter) beter)
30.6%

Duidelijk impact (omzetverlies tussen de 10 en

25%)
Duidelijk impact
24.5%
(omzetverlies tussen de
10 en 25%)

Nauwelijks impact (omzetverlies minder dan
10%)
20.4%

Nauwelijks impact
(omzetverlies minder dan
10%)

Resultaten onderzoek 2 (sept/okt 2020)
Positieve impact (het
gaat zelfs beter, meer
Positieve impact
(het 10%
gaat zelfs
beter, meer
dan 10% omzet
dan
omzet
erbij)

Geen impact (geen
omzeteffect, gaat zelfs wellicht
beter)
Geen impact
(geen omzeteffect, gaat zelfs wellicht

erbij)
27.5%

beter)
30%

Uitzonderlijk veel
impact (omzetverlies
meer dan 75%)

Uitzonderlijk veel impact (omzetverlies meer dan
75%)
10%

Nauwelijks impact
(omzetverlies minder dan
10%)

Nauwelijks impact (omzetverlies minder dan
10%)
10%
Duidelijk impact (omzetverlies tussen de 10 en
25%)
12.5%

Veel impact
(omzet verlies
meer dan 50%)

Duidelijk impact
(omzetverlies tussen
de 10 en 25%)
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Waar we in ons eerste onderzoek zagen dat 70% van de bedrijven negatieve
impact ervaarde op de omzet zien we dat dit in het tweede onderzoek dat
42,5% van de bedrijven negatieve impact ervaren.
Veertig procent van de groeiers geeft aan meer dan 10% te groeien in omzet
t.o.v. 2019. Bij de niet-groeiers is dat 11%. Niet-groeiers zijn
oververtegenwoordigd in de groep die een vergelijkbare omzet gaat realiseren
ten opzichte van vorig jaar.
In de interviews met groeiers valt op dat ze nog steeds ‘hongerig’ zijn. De
meeste ervaren een verschil tussen hun omzetdoel van 2020 en hoe het nu is,
en eigenlijk willen ze dat allemaal dit jaar nog wel goed maken. Dit is voor
groeiers nu de uitdaging, die de toekomst over het algemeen met veel
vertrouwen tegemoet gaan.
Niet-groeiers praten voornamelijk over 2021 en zien dit jaar het liefst zo spoedig
mogelijk voorbijgaan. Ze zien het vaak als ‘niet meer te redden’ of ‘niets moois
meer van te maken’.

Probeer te erkennen dat de situatie zo is, alleen dan kun
je er ook iets aan doen.

2. Wat is hun strategie tot het einde van het jaar?
Het verschil tussen groeiers en niet-groeiers zien we op dat vlak ook terug in de
keuzes die ze maken voor dit jaar. Als we ze vragen wat hun strategie is tot het
einde van dit jaar dan zeggen groeiers in 95% van de gevallen dat ze er extra
moeite voor gaan doen om van dit jaar nog een mooi jaar te maken. Ze gaan
‘gas geven’, ‘versnellen’ en ‘werken naar een nieuw plateau’. De meeste zijn
eigenlijk helemaal nog niet zo bezig met 2021.
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Niet-groeiers vertellen wat anders. Naast dat er ook een aantal ‘gas geven’
zetten ze vaker zaken ‘on hold’ (hebben we nu bij groeiers niet meer
gehoord), hebben het vaker over ‘overleven’ en over ‘angst’ en ‘COVID’. Ze
hebben het meer over de eerder gekozen richting niet veranderen (‘we
hoeven niet te veranderen’) en over focus op 2021.

3. Wat heeft de topprioriteit in het laatste kwartaal van 2020?
Over hun topprioriteit zijn groeiers en niet-groeiers het eens: Verkoop! Ze
gaan wel anders om met het onderwerp verkoop en marketing. We hebben
namelijk ook gevraagd of ze vinden dat verkopen complexer is geworden
sinds de coronacrisis.
Groeiers geven over het algemeen aan dat de complexiteit niet is
toegenomen. Ze lijken snel te schakelen naar ‘nieuwe verdienmodellen’, ze
geven aan ‘scherp te moeten blijven op nieuwe mogelijkheden en manieren
om sales te doen’. Ze zien de zaken die ze hebben gedaan zelf als ’wat kleine
aanpassingen in de salesaanpak’.

Des te complexer jouw sales wordt, des te minder jouw
relatiebeheer gaat werken.

Niet-groeiers vertrouwen meer op de salesaanpak van voor de crisis en uiten
zich over nieuwe mogelijkheden in termen van ‘we zien nog niet de eerste
resultaten’, ‘we hebben het geprobeerd, maar het werkte toch niet echt goed’
en ‘kan nu weer gewoon naar afspraken toe gaan, dus we houden het bij het
oude’.
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Ook andere zaken worden als topprioriteit genoemd, zij het minder.

Topprio
ranking

Groeiers

Niet-groeiers

1

Verkoop

Verkoop

2

Bouwen aan
organisatie/digitalisering

Motivatie & binding
van medewerkers

3

Motivatie & binding
van medewerkers

"de komende drukke
periode goed doorkomen"

4

Bezetting op peil
houden

Gezondheid van
medewerkers

5

Rendement op peil
houden

Welzijn van de
ondernemer

Tabel 1: Prio van groeiers en niet-groeiers

In tabel 1 zijn de 5 prio's te zien van de groeiers en niet-groeiers. Groeiers
werken na sales het meest aan het bouwen van hun organisatie. Ze
vernieuwen huisstijlen, strategieën en producten. Ondernemers zijn bezig met
delegeren, decentralisatie en het verbeteren van processen. Prio nummer 3 is
het welzijn van hun medewerkers. Het elkaar vooral online ontmoeten zorgt
voor issues met betrekking tot binding en motivatie. Ook geven ondernemers
aan dat thuiswerken iets doet ‘met de mentale gezondheid van medewerkers’.
Daar willen ze extra aandacht aan geven.
Niet-groeiers sluiten daarbij aan. Ondernemers geven aanvullend aan dat ‘ze
zelf niet gek moeten worden’. Gezondheid, binding en motivatie van
medewerkers is na verkoop de nummer 2 prio bij niet-groeiers. De nummer 3
is focus op excellente uitvoer van projecten, of te wel ‘de komende drukke
periode goed doorkomen’.
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4. Welke kansen en bedreigingen zien zij voor hun team?
In ons vorige onderzoek hebben we ondernemers bevraagd over wat hun
maatregelen waren om deze crisis het hoofd te bieden. Daarbij werd duidelijk
dat inregelen van de mogelijkheid om thuis te werken belangrijk was. Wij
hebben dit onderzoek gevraagd welke positie zij voor thuiswerken zien als
alles weer ‘back to normal’ wordt.
Zowel groeiers als niet-groeiers geloven erin dat thuiswerken een blijvertje is,
ook als we de restricties van de huidige tijd niet meer hebben. Zij geloven
beide in een hybride vorm waarbij er op basis van individueel maatwerk
thuiswerken wordt ingepast.

Probeer vooral in deze tijd genoeg contact met
elkaar te houden, zoek bijvoorbeeld naar een
digitaal uitje om met het team te doen.

Het valt op dat niet-groeiers veel meer de negatieve effecten van thuiswerken
benoemen. Eenzaamheid door te weinig contact met collega’s, gebrek aan
samenwerking, slechtere arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek,
verminderde effectiviteit, afnemende binding en lastig afspraken maken zijn
daar voorbeelden van.
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De Utrechtse scale-up
2Daysmood meet
onder andere
werkstress en
werkgeluk real time bij
35.000 werkenden in
Nederland. De
volgende 2 grafieken
laten de verschillen
zien tussen 2019 en
2020 (jan t/m okt).

Martin Meulenkamp (CEO 2Daysmood) zegt er het volgende over. “Ook al is
het gemiddelde over de hele periode hetzelfde, de stemmingspieken in 2020
zijn toch een aanslag op ons algehele welzijn. Langdurige stress en social
distancing leidt ontevredenheid, moeheid, somberheid, weglekkende energie,
burn-out. Dus waar gaan we weer veerkracht uithalen? Dit alles vreet energie
en vraagt om andere eigenschappen van medewerkers, managers en
directeuren om daarmee om te gaan! Denk aan thema’s als veerkracht,
aanpassingsvermogen, autonomie, empathie/ondersteuning, intrinsieke
motivatie. Een manager kan zijn medewerkers in deze tijden minder snel
paaien met een goed salaris, het managen van emoties en werksfeer is key!”
Meer info zie: www.2daysmood.com
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Groeiers en niet-groeiers zien kansen in het aannemen van nieuwe
medewerkers. Op de vraag waarin ze nu extra investeren, is dat dan ook bij
beide het aannemen van nieuwe mensen. Bij niet-groeiers is het na marketing
de nummer 2 prioriteit. Groeiers investeren 3 keer meer in het ontwikkelen
van hun medewerkers dan niet-groeiers, het versterken van het team met
nieuwe mensen is de nummer 3 prioriteit als we het hebben over extra
investeren.
5. Waarin gaan ze extra investeren en hoe?
Nu we het toch over investeren hebben, ook daar zien we de nodige
verschillen. Groeiers investeren meer en maken het verschil met name in het
inzetten van extra budget. Dat doen ze 2 keer meer als niet-groeiers. Het
investeren van extra tijd en aandacht, daarin zit geen verschil. Groeiers
investeren gemiddeld in 2,15 kansen, waar niet-groeiers dat doen in 1,69
kans. Dit betekent dat de groeiers meer kansen zien en pakken, dit heeft
natuurlijk ook te maken met hun mindset waar we het al eerder over hadden.

Wij proberen positief te blijven en te
investeren in de dingen die voor ons goed
voelen.

Investeren doen we het meest in digitalisering (groeiers) en in marketing (nietgroeiers). Marketing is de nummer 2 prio bij de groeiers. Daarnaast viel het op
dat geen van de niet-groeiers investeert in internationalisering, waar er zeker
groeiers waren die dit wel doen. Het grootste verschil tussen groeiers en nietgroeiers zit in investeringen in de ontwikkeling van hun medewerkers; dat
doen groeiers 3 keer meer dan niet-groeiers.
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Ondanks dat groeiers extra budgetten investeren, hebben ze ook last van een
slechter klimaat met betrekking tot het aantrekken van investeerders.
Daarmee omgaan vinden ze dan ook lastig. Groeiers hebben 5 keer meer de
Corona Overbruggingslening gekregen, dan niet groeiers. Niet groeiers
hebben zich vooral gefocust op de NOW. Een grote groep (50%) geeft ook
aan dat deze faciliteit en andere steunpakketten zeer welkom zijn voor de
nabije toekomst. Groeiers die NOW 1.0 hebben aangevraagd zijn zich vooral
bewust van het feit dat dat geld teruggestord moet worden, omdat ze zijn
gegroeid in de voor de regeling aangewezen periode en daarmee niet (meer)
in aanmerking komen voor deze steunmaatregel.

Het zou rust geven als er vanuit de overheid wat meer
perspectief kwam. Het mag duidelijk zijn dat deze
duidelijkheid er nog niet was.

6. Wat verwachten ze van de overheid?
Uit ons vorige onderzoek hebben we kunnen concluderen dat ondernemers
behoefte hadden aan duidelijkheid vanuit de overheid om hun kansen te
kunnen benutten.
In dit onderzoek hebben we weer gevraagd waarop men graag ziet dat de
overheid aandacht besteed en wat daarvoor randvoorwaardelijk is. Beide
groepen ondernemers ervaren de communicatie van de overheid als niet
duidelijk genoeg. Ondernemers willen graag kaders die duidelijker en
eenvoudiger zijn.
Niet-groeiers zien graag dat de steunpakketten worden doorgezet. Maar ook
dat er stevig opgetreden gaat worden naar partijen die misbruik maken van
deze regelingen.
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7. Hoe organiseren ze inspiratie?
Een van de aanbevelingen uit ons vorige onderzoek was het organiseren van
inspiratie. Als je als ondernemer niet meer fysiek naar een beurs of
netwerkevenement kan, waar haal je je inspiratie dan vandaan? En hoeveel
inspiratie doe je nu op? Welke kanalen gebruik je in deze tijd?
Ook hier weer de nodige verschillen tussen groei-ondernemers en
ondernemers. Groei-ondernemers lezen meer boeken (5 keer meer), luisteren
meer podcasts (6 keer meer), kijken meer webinars (2 keer meer), sparren
meer met hun medewerkers (2 keer meer), klanten (2 keer meer) en een
coach (2 keer meer). Niet-groeiers zijn wat meer gericht op zichzelf en hun
eigen ‘cirkeltje’. Er waren niet-groeiers die aangaven zich ‘aan het hervinden
te zijn op het persoonlijke vlak, dat is het wel even voor nu’. Dat baart ons
zorgen, onderschatten ondernemers het psychische aspect voor zichzelf niet
te veel?

Groeiers

Nietgroeiers
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Waar zien wij kansen voor ondernemers?
1. Je eigen ambitieuze (growth) mindset
Zoals al eerder benoemd, we hebben dit onderzoek meer gelet op hoe
ondernemers tijdens de interviews aan het praten waren over de situatie. Of
het nu gaat over de strategie voor de rest van het jaar, een nieuwe
salesaanpak of investeren....we bemerkten een positievere basishouding bij
groei-ondernemers.
Stel je voor dat je het als ondernemer voor elkaar kan krijgen om iets
positiever in het leven te staan. Dat kan al een behoorlijk verschil maken
richting medewerkers, klanten en partners. Carol Dweck heeft het in haar
boek ‘Mindset’ (2006) over een ‘fixed’ en ‘growth’ mindset. Mensen met een
‘growth mindset’ geloven in het feit dat ze alles kunnen leren en aankunnen
en dat ze niet worden beperkt door een gebrek aan talent. En als iets niet
meteen lukt, blijven zij niet hangen in hulpeloosheid. Dan proberen ze wat
anders of vragen een ander om hulp. Hulp vragen is juist goed om te doen in
deze situatie en zorgt ervoor dat je niet helemaal afbrandt. En hulp vragen
kan je ook organiseren door te gaan werken met een kernteam. Ook al is dat
maar op 1 bepaald onderwerp waar op dat moment in je bedrijf de focus op
moet zijn.
Het lijkt dat groei- ondernemers de ‘growth mindset’ meer ten toon spreiden
dan de niet- groeiers. En het meer samen doen dan de niet-groeiers. En daar
Wij zoeken hulp bij onze klanten, concurrenten en ook
ligt dan ook meteen een kans.
vooral intern bij elkaar. Iedereen zit tenslotte in hetzelfde
schuitje.

Er ligt ook een kans op het gebied van ambitie. Het is algemeen bekend dat
groei-ondernemers over het algemeen meer en een concretere ambitie
hebben dan niet-groeiers. We zien in deze situatie dat dit er nu voor zorgt dat
groei-ondernemers meer geneigd zijn om dit jaar hun doelen nog te halen.
Dus, alle niet-groeiers die bezig zijn met 2021; wees eens wat ambitieuzer
voor 2021.
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2. Blijf investeren
a. Versterken van het team
Je medewerkers helpen ‘remote’ te werken gaat verder dan het helpen
verhuizen van de bureaustoel en het houden van de ‘daily stand-up’ via
Zoom. Hou het niet bij faciliteren van ‘harde zaken’ alleen. Remote werken is
een enorme kans om de autonomie van je team te vergroten. Maar ook een
risico kan zijn; mensen kunnen de binding met de organisatie verliezen en
daardoor eerder geneigd zijn om te vertrekken.

Omdat het digitale werken vaak onpersoonlijk is, is het
juist goed om persoonlijke gesprekken te hebben met je
medewerkers.

Voor ondernemers die met delegeren of misschien zelfs met zelfsturing bezig
zijn was de crisis ook een test. Heb je de teugels weer terug in je handen
gekregen van je team of misschien onbewust zelf weer teruggepakt? En blijft
het team functioneren of is iedereen op zichzelf gericht? Essentieel om
hiermee aan de slag te gaan en zaken te laten waar ze horen.
Ook het ontwikkelen van medewerkers blijft een kans. Het is fijn om te zien
dat dit door groei-ondernemers beter wordt opgepakt dan tijdens ons eerste
onderzoek. Maar, hier ligt ook een taak voor de niet-groeiers.
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b. Helpen kopen
Zoals al in het eerste onderzoek benoemd; een crisis zorgt voor extra
complexiteit in het salesproces. Besluitvorming gaat immers nog steeds trager
als voorheen bij de meerderheid. Wij hebben onze respondenten eigenlijk
nauwelijks kunnen betrappen op hoe zij met deze complexiteit willen omgaan.
Wanneer gaan ondernemers beseffen dat ze niet moeten verkopen maar
helpen kopen? De teneur is dat de situatie maar even moet worden
afgewacht… Meer complexiteit vereist een andere verkoopstijl, ga die
toepassen!

Ik krijg inspiratie door buiten te zijn, ik voer
bijvoorbeeld mijn telefoongesprekken ook
wandelend door het bos.

c. Inspiratie zoeken
Wat helpt er in tijden van uitzichtloosheid? Wat helpt je toch vooruit als er een
minder duidelijk perspectief is? Het delen van en wat doen met dat gevoel wat
je afremt en het actief op zoek gaan naar mensen die je daarbij kunnen
helpen. Dat kan door te werken met een kernteam, zodat je een platform hebt
om gevoelens te bespreken en er iets aan te doen.
In deze tijd zijn de mogelijkheden voor inspiratie van buiten legio en allemaal
via digitale middelen tot in de thuiswerkplek beschikbaar. Ga daar echt ook
eens mee aan de slag!
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Conclusie
Dit onderzoek heeft ons weer veel inzichten gegeven over wat er speelt in de
regio. Wij vonden het fijn om die met je te delen. Verzadigd zijn we zeker nog
niet; er is nog zo veel wat we niet weten en wat we graag willen blijven
onderzoeken. Dit is voor ons gevoel nog het puntje van de ijsberg. Wij gaan
ons onderzoek hervatten en verdiepen. We willen dat niet alleen doen en ons
graag verder laten helpen en inspireren door ondernemers.
Bij ons staat de uitnodiging open om deel te nemen, mocht je dat (nu) nog
niet hebben gedaan. Ook blijven we graag in contact met de ondernemers en
ondernemingen die wij hebben gesproken; we horen graag hoe de situatie
zich ontwikkelt en welke behoeftes ontstaan (of juist verdwijnen).
We hopen met dit artikel in ieder geval een concreter beeld te hebben kunnen
geven aan de MKB-bedrijven en overheid hoe er op dit moment wordt
omgegaan met de corona-crisis. We zijn zelf geïnspireerd door de
verschillende verhalen van de ondernemers, die grotendeels, toch vooral
gefocust zijn op de positieve kanten in een onzekere tijd als deze. Dat geeft
een hoop goede moed!
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Over No Nonsancy
Wij zijn een kennispartner van MKB-bedrijven op het gebied van het
‘aangenaam professionaliseren’. Daarmee zijn wij partner in het verbeteren
van het resultaat en het werkgeluk van de ondernemer(s) en het (kern)team.
Wij hebben de afgelopen 10 jaar meer dan 200 MKB-bedrijven geholpen en
worden gewaardeerd met gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer daarvoor. We
werken samen met onder andere NLgroeit, de Provincie Utrecht, EBU en de
gemeente Utrecht; waarmee we bijvoorbeeld de Scale Up Academy 2020
organiseren.
Onze procesbegeleiders hebben bewust een diverse achtergrond. Dit helpt
ons om alle perspectieven die spelen bij klanten (die van de ondernemer, die
van de medewerkers en andere belanghebbenden) op een goede manier
mee te nemen richting de oplossing.
Wij begrijpen de impact van het ontwikkelen van een MKB-bedrijf en weten
hoe belangrijk het is om, vanuit een aangenaam geprofessionaliseerde
organisatie, balans en grip te creëren.
We realiseren ons dat dit onderzoek jouw algemene inzichten geeft. We willen
je graag een aantal inzichten aanbieden, specifiek gericht op jouw situatie. Als
je dat wil plan, dan via deze link een 20 minuten videogesprek in.
Neem gerust ook een kijkje op onze website: www.nononsancy.nl, voor meer
artikelen en blogs.

No Nonsancy
Euclideslaan 60
3584 BN Utrecht
Tel: 030-8887125 of 06-13806845
email: pieter@nononsancy.nl
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